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Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst). Contactpunt 0485-56.87.81
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Hoofdredactie Phegea:
- Regionale Werking Antwerpen:

De Prins Willy, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal.
Tel.: 02/305.37.32 e-mail: willy.deprins@gmail.com
De Prins Guido, Markiezenhof 32, B-2170 Merksem.
Tel.: 0485/568781 e-mail: guido.deprins@telenet.be

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst.
Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: trekvlinders@gmail.com
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:
Steeman Chris, Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen.
Tel.: 03/605.35.96 e-mail: christiaan.steeman@telenet.be
- Werkgroep Bladmineerders:
Wullaert Steve, Sint-Jorisstraat 24, 3583 Paal.
Tel.: 0495/57.83.45 e-mail: sw.demijnen@gmail.com
- Werkgroep Dagvlinders:
Cuvelier Sylvain, Diamantstraat 4, 8900 Ieper.
Tel.: 0475/84.11.71 e-mail: sylvain.cuvelier@pandora.be



Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun
aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen 2.
E-mail: theo.garrevoet@telenet.be. Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van
het volgende nummer van PHEGEA indienen!

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 44ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2017 te willen
vereffenen.



Dat kan door op IBAN rekening BE35 0000 1065 4337 (BIC: BPOTBEB1) minimum 40,00 €
(voor buitenlanders 45,00 €) over te schrijven, t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie,
Kampioenstraat 14, B 2020 Antwerpen.

Uiteraard is de vermaarde "extra duit" van de meer kapitaalkrachtige leden meer dan welkom. Steunend
lid wordt u door 80,00 € te storten op bovenvermeld rekeningnummer.



Voor Nederlandse leden wordt het overschrijven op de girorekening of bankrekening van
Eddy Vermandel NIET meer ondersteund vermits zij ook kosteloos hun contributie kunnen
vereffenen via de onderstaande mogelijkheid, gebruik makend van IBAN en BIC.

members: please pay the amount of 45.00 EURO from your giro to ours.
 Foreign
Cheques are not accepted!
International bank-account (IBAN): BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
Using these codes, bank charges are avoided for European transactions

1. Nieuwe leden
• DEDUYTSCHE Björn.
• DEVAERE Nathalie, Berkenlaan 35, 9160 Lokeren.
Tel.: +32 (0)495 78.91.78
E-mail: nathaliedevaere@yahoo.com.br
Specialiteit: Dagvlinders.
• LAUWERS Erwin, Armstraat 9A, 1980 Zemst.
Tel.: +32 (0)497 63.00.51
E-mail: erwin.lauwers@telenet.be
Specialiteit: Nachtvinders (micro + macro) en Dagvlinders.
• RENSON Bruno, Diestersteenweg 137, 3850 Nieuwerkerken.
Tel.: +32 (0)479 50.89.13
E-mail: bruno.renson@telenet.be
Specialiteit: Coleoptera: Carabidae.

2. Adreswijzigingen
• COENE Hans, Prins Bernhardlaan 21, 1182 BE Amstelveen (Nederland).
E-mail: ha.coene@gmail.com
• PLAISIER Kees, E-mail: basnik@priatnov.nl
• STRUYVE Tim, Leuvensesteenweg 187, 2800 Mechelen.
E-mail: tim.struyve@gmail.com

3. In memoriam
Op 08 november 2016 is ons medelid Hans Henderickx (geboren in 1961) na een
langdurige ziekte overleden te Mol. Hans was een zeer gedreven entomoloog die
meestal de moeilijke groepen opzocht die anderen liever meden. Hij begon zijn
carrière met een grondige studie van de Europese Psychidae, met beschrijving
van nieuwe soorten, maar hield zich ook bezig met insecten als de
sneeuwspringer (Boreus hyemalis) of parasitaire waaiervleugeligen
(Strepsiptera). Verder was hij altijd geobsedeerd door pseudoschorpioenen
waarin hij een wereldexpert werd en verscheidene nieuwe soorten ontdekte en
beschreef. Veel van zijn ontdekkingen heeft hij in ons tijdschrift Phegea
gepubliceerd, maar andere belangrijke artikels publiceerde hij, dikwijls met co-auteurs uit andere
landen, in academisch hoogstaande tijdschriften. Wij zullen Hans missen!

4. Programma van de activiteiten
17-12-2016
22-01-2017

Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren. Zie hier.
Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
Opgelet: dit is (voor de eerste keer) op een zondag namiddag. Vanaf 14:00 u !!!
 Algemene ledenvergadering:
Dagorde: - opening door de voorzitter
- verslag van de secretaris
- verslag van de penningmeester
- verslag van de hoofdredacteur
- verslag van de bibliothecaris
- berichten uit onderwerpgebonden secties en werkgroepen






Werkgroep Dagvlinders
Werkgroep Bladmineerders
Werkgroep Vlinderfaunistiek
Benelux Trekvlinderonderzoek (BTO)
Regionale Werking Antwerpen

- sluiting door de voorzitter
 Nieuwjaarsviering:
Zoals elk jaar wordt het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een hapje en een drankje.
Voor de traditionele tombola worden de te winnen prijzen door de leden

03-03-2017

bijeengebracht: boeken, entomologisch materiaal, enz. (a.u.b. geen "derdehandse
spullen").
Fotoavond over verschillende ongewervelden (André Verboven).

5. Excursies VVE (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
Momenteel staan er geen excursies gepland.

6. Catalogus van de Belgische Lepidoptera
De verspreiding van de Belgische Lepidoptera per
provincie werd in de Catalogus van de Belgische
Lepidoptera (1998) voor het eerst gepubliceerd.
De “jacht op nieuwe provinciegegevens” leverde in de
jaren nadien ongelooflijk veel verspreidingsgegevens op
en zelfs een hele reeks nieuwe soorten voor de Belgische
fauna. De digitalisering van de informatie (o.a.
waarnemingen.be) en de talrijke excursies van de Werkgroep Bladmineerders zorgde voor een enorme toevloed
aan gegevens.
In dezelfde tijdspanne werd veel moleculair onderzoek
verricht aan de meest uiteenlopende vlindergroepen
waardoor de inzichten in de systematiek soms sterk
werden bijgesteld.
Hierdoor werd het wenselijk om een nieuwe versie van de
catalogus te publiceren.
Deze nieuwe versie zal vanaf 02 december 2016 digitaal
en gratis ter beschikking worden gesteld van alle
belangstellenden en kunnen gedownload worden via
http://www.phegea.org/Documenten/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf

7. Bibliotheeknieuws: boeken te koop
Bij het werken in de bibliotheek na de verhuizing bleek dat een aantal belangrijke werken dubbel of
overtollig waren. In de vorige Mededelingenbladen werden er al een aantal te koop aangeboden en
sommige waren een dag later al verkocht.
Deze boeken zijn dan ook zeer de moeite waard en er zijn er ondertussen nog een aantal beschikbaar.
Wees er snel bij!
Het gaat om volgende werken:
- Abadjiev, 1992. Butterflies of Bulgaria Part 1: Papilionidae & Pieridae: € 10,00
- Lawalrée, A. 1950-1966. Flore Générale de Belgique.
Volume 1: Ptéridophytes+ Bryophytes.
Volume 2: Spermatophytes I.
Volume 3: Spermatophytes II.
Volume 4: Spermatophytes III + Spermatophytes
Volume IV, 1-3 + Spermatophytes
Volume V, 1 (4 volumes mooi ingebonden): € 70,00
- Medvedev (Ed.), 1995. Keys to the insects of the European Part of the USSR III Part
Four: Hymenoptera, Braconidae: € 80,00
- Montagud Alario & Garcia Alama, 2010. Mariposas diurnas de la Comunitat Valenciana:
€ 18,00

8. Nog bibliotheeknieuws
De vereniging heeft voor de bibliotheek een aantal boeken over Diptera (vliegen en muggen)
aangekocht die momenteel als nuttige werken worden beschouwd en eigenlijk niet in onze
bibliotheek zouden mogen ontbreken.
Het gaat om de volgende uitgaven:
- De Nederlandse Zweefvliegen
- Hoverflies of Northwest Europe
- De Europese families van muggen en vliegen

9. Vlinderstudiedag 2016: Vlinders anders bekeken!
Natuurpunt
26 november 2016

Een dag met boeiende lezingen en workshops én het uitgelezen moment om andere
vlinderliefhebbers te ontmoeten: dat is de Vlinderstudiedag die de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt
tweejaarlijks organiseert. Ook dit jaar biedt deze dag een waaier aan boeiende lezingen en
workshops. Meer info via deze link: Vlinderstudiedag 2016.
Programma:
09u30 Ontvangst met koffie.
09u55 Verwelkoming door de dagvoorzitter.
10u00 2016: weer geen gewoon vlinderjaar? Hoe verging het de dagvlinders dit jaar? (Marc
Herremans, Natuurpunt Studie).
10u25 Resultaten van 7 jaar nachtvlinders kijken in tuinen (Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie).
10u50 Koffiepauze.
11u20 Film (Annette Van Berkel, De Vlinderstichting).
11u30 “Hoogvliegers onder de nachtvlinders”: verticale distributie van nachtvlinders; onderzoek
met de meettoren in Gontrode (Pallieter De Smedt & Pieter Vangansbeke, UGent).
11u50 Geelsprietdikkopje in Vlaanderen: een bedreigde soort? (Pieter Vantieghem, Vlinderwerkgroep).
12u10 Wat leert genetisch onderzoek ons over de toestand van het Gentiaanblauwtje in
Vlaanderen en Nederland? (Dirk Maes, INBO).
12u30 Middagpauze met vlinder.café
- Lunch met broodjes.
- Diverse stands.
13u30 Workshops ( 2 sessies, telkens 1 workshop te kiezen).
Sessie 1: 13u30-14u15
- Workshop 1: Vlinderen in het buitenland (Kars Veling, De Vlinderstichting).
- Workshop 2: (Her)introductie van dagvlinders: not done of noodzaak? (Wouter Vanreusel).
Sessie 2: 14u25-15u10
- Workshop 3: De dagvlindermeetnetten gestart: terugblik & vooruitblik (Hannes Ledegen).
- Workshop 4: Nachtvlinders zoeken zonder kwikdamplamp: feromonen, geurvallen,
alternatieven voor kwikdamplamp etc. (Wim Veraghtert & Annika Vermaat).

15u10 Koffiepauze.
15u40 Film (Annette Van Berkel, De Vlinderstichting).
15u50 Ecologische inzichten door amateuronderzoek: met andere ogen naar vlinders kijken
(Ruben Meert, IWG Voelspriet).

16u15 Het landschap in geuren en kleuren vanuit vlinderperspectief: hoe voelt het om een vlinder
te zijn? (Hans Van Dyck, UCL).
16u45 Slotwoord en receptie.
Wanneer?

26/11/2016 om 09u00.

Afspraakplaats: Thomas More Mechelen - Campus De Vest,
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen.
Begeleider:

Vlinderwerkgroep Vlaanderen.

Prijs: Tarief leden: 5,00 euro
Tarief niet-leden: 5,00 euro

Organisatie:
Contact:

Vlinderwerkgroep
vlinder@natuurpunt.be

Graag naam en plaats van de activiteit vermelden als onderwerp van je mail.

10. Entomology in Belgium 2016
The Royal Belgian Entomological Society organizes its 6th Symposium.
This symposium will take place on Friday 02 December 2016 at the Royal Belgian Institute of
Natural Sciences - Brussels.
Info: KBVE-SRBE.
The symposium will allow scientists, students and citizen scientists to
interact with each other, in order to allow discussion about Belgian
entomological research. The symposium will highlight the most recent
advances in a diversity of entomological topics around the following
four themes:
 Ecology and evolution.
 Applied Entomology.
 Tropical Entomology.
 Conservation and biodiversity.
Students will have an interesting opportunity to present their research,
with an oral presentation or a poster, and to compete for a prize: “best student presentation” or “best
student poster”.
Oral presentations should be in English and should last about 10 minutes plus 5 minutes for
questions.
Posters must be written in English and they should be in portrait orientation with format A0
(119 cm x 84 cm).
For both oral presentations and posters, the title and name of possible co-author(s) are required
during registering.
The abstract of oral presentations and posters must be sent to Isabelle Coppée
(icoppee@naturalsciences.be) before 10 Nov. 2016.
Registration fee (including coffee, drinks and sandwiches):
- Members and students (except doctoral students): 20 €
- Other people: 50 €
- Registration at the doors: 50 € for everyone!

11. ANKONA-ontmoetingsdag: 20ste editie
Op zaterdag 11 februari 2017 van 09u30 tot 16u30, de deelname is gratis.
UA Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.
De ANKONA-ontmoetingsdag, hét uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en
nieuwtjes uit te wisselen, zit dit jaar al aan zijn 20ste editie. Deze studiedag of trefdag wordt samen
georganiseerd met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA). Het thema van
deze editie is ‘Watergebonden natuur’.

Dit thema is niet toevallig gekozen want heel wat waardevolle natuur in de provincie Antwerpen is
niet alleen gelieerd met (de oevers van de) rivieren en waterlopen maar ook met poelen en vennen
waaraan onze provincie rijk is. De meeste lezingen gaan dan ook daarover.
Een greep uit het aanbod: toelichting van de ecohydrologische studie in het Grote Netewoud
(LIFE+); de Visbeek: van A tot … Z uitgelegd; wat vrijwilligers en beheerders zeker moeten weten
over invasieve watergebonden exoten; … . Maar ook niet-water gerelateerde onderwerpen komen
aan bod zoals bv. de das terug van weggeweest, de ‘gezenderde’ gladde slang, schapenbegrazing
voor het verhogen van de biodiversiteit, …
In de voormiddag kan je van de ene parallelle sessie zappen naar de andere en zo je menu zelf
samenstellen.
Raadpleeg zeker het volledig programma op www.ankona.be (rubriek ‘ontmoetingsdagen’).
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 4 februari 2017. Inschrijven
doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONA-website: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen’).
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken en zijn
er ook de praktische workshops rond meewerken aan meetnetten (in de provincie Antwerpen).
Meer info:
ANKONA-secretariaat:
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen.
Koen Cuypers, tel. 03 240 59 88
e-mail: ankona@provincieantwerpen.be
http://nl-nl.facebook.com/ankona.provant
websites: www.ankona.be
Programma:
Voormiddag
Vanaf 9u15 ontvangst (koffie/thee).
9u30u – 9u40: Verwelkoming (Rik Röttger, gedeputeerde Leefmilieu, provincie Antwerpen).
9u40 – 10u10: Grootschalige watergebonden natuurprojecten: een vloek of een zegen?
(Patrick Meire, Universiteit Antwerpen, ECOBE, voorzitter departement
Biologie).
10u10 – 10u30: Meetnetten in Antwerpen: terugblik en vooruitzichten (Hannes Ledegen,
Natuurpunt Studie).
Aansluitend ‘open’ workshop thematische meetnetten: doorlopend tussen 10u40 – 12u00 en
tussen 14u00 – 15u15. Meetnetten in Antwerpen: terugblik en vooruitzichten.
10u40 – 12u00: Parallelle SESSIE 1: ‘Wat loopt daar rond?’
10u40 – 11u10: De das in de provincie Antwerpen: realiteit of utopie? (Koen
Van Den Berge, INBO).
11u10 – 11u35: Monitoring van ecoduct Kempengrens Mol Postel (Jorg
Lambrechts, Natuurpunt Studie).
11u35 – 12u00: Gestuurde schapenbegrazing voor het verhogen van
biodiversiteit (Maarten D’hondt, KEMP vzw).
10u35 - 12u00: Parallelle SESSIE 2: ‘Water en … natuur’
10u40 – 11u10: Het Grote Netewoud (LIFE+): eco-hydrologische aspecten
(Piet De Becker, INBO).
11u10 – 11u35: De Schelde(-monding?) die heel lang geleden het Schijn
noemde (John Maes / Jens Verwaerde, Natuurpunt Schijnvallei).
11u35 – 12u00: De 'big jump' van weidebeek- en bosbeekjuffer in de
provincie Antwerpen: wat leren we uit 10 jaar tellen in de
Vallei van de Delfte Beek (Malle, Zoersel)? Guy Laurijssens,
Natuurpunt de Voorkempen).

10u35 – 12u00: Parallelle SESSIE 3: ‘De universiteiten spreken …’
10u40 – 11u10: Onderzoek gezenderde gladde slang in Kalmthoutse Heide
(Loïc van Doorn, UA/VUB-student en Christoffel Bonte,
Grenspark Zoom – Kalmthout).
11u10 – 11u35: Het houtkantennetwerk van Turnhout in verandering (Sam
Tessens, UGent-student).
11u35 – 12u00: Heeft de groeivorm van waterplanten effect op de
waterinsecten-populatie (macroinvertebraten)? (case: de
Desselse Nete) (Jan-Willem Wolters (UA-onderzoeker,
ECOBE).
Middagpauze
Vanaf 12u00:
broodjesmaaltijd en mogelijkheid tot het bezoeken van info- en boekenstands.
13u00 – 13u40: Lepelbekstrandloper: een (Antwerpse?) ontdekking in de wetlands van Rusland
(David ‘Billy’ Herman, Starling reizen).
Namiddag
Doorlopend tussen 13u45-15u15: open workshop ‘thematische meetnetten voor vrijwilligers’.
13u45: Korte berichtenrubriek.
14u15: De Visbeek: van A(dders) tot … Z(aaien)’(LIFE-project) (Frederik Naedts, Natuurpunt
Beheer).
14u45: Integraal waterbeleid: afstemming op de bestaande natuur en creëren van nieuwe
natuur (Didier Soens en Bianca Veraart, Provincie Antwerpen).
15u10: PAUZE.
15u40: Invasieve, uitheemse soorten – Wat doet Europa? Wat doet Vlaanderen? Wat doet u?
(Bram D’hondt, ANB).
16u05: film ‘Een kleurrijk verhaal in tinten grijs: over dassen en andere Voerenaren’ (Frederik
Thoelen, Natuurhulpcentrum Opglabbeek, KMDA - Zoo Antwerpen).
16u30: RECEPTIE.

12. Nationale insectenweek 2017
Van 27 mei tot en met 04 juni 2017 wordt weerom de Insectenweek georganiseerd door Lieteberg –
Entomopolis, het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke
Belgische Vereniging voor Entomologie, de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, de Koninklijke
Antwerpse Vereniging voor Entomologie, Insectarium Hexapoda, en Atalanta.
Info: Insectenweek 2017.

Indien u wenst deel te nemen of graag meer informatie wilt, neem dan contact op met Peter Berx, tel.
089/255060, of schrijf in via de website http://www.insectenweek.be/#contribution.

13. Geplande evenementen
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking verleent:
th
 24-30/04/2017 20 European Congress of Lepidopterology, Podgora, Croatia, georganiseerd
door de Societas Europaea Lepidopterologica.

 10/12/2016

LIMNET-contactdag: UHasselt Campus Diepenbeek
Thema: Natuurcirkels: Over natuur en systeemdenken
Het volledige programma vind je hier.
Inschrijvingsformulier.

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com

14. MINERANT 2017
6 en 7 mei 2017, 10-18 uur.
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen.
Mineralen, edelstenen, fossielen, schelpen. Tentoonstelling " Bariet ".
Mineraal- en edelsteendeterminatie met polarisatiemicroscopie en
spectrometrie.
Gratis mineralen voor beginnende verzamelaars.
Inkom: 4-EUR, -12j en MKA-leden gratis.
Organisatie:
Mineralogische Kring Antwerpen vzw.
Informatie:
http://www.minerant.org/MKA/minerant.html
Info: Bezoekers en standhouders : secretariaat MKA,
P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem,
Tel +32/(0)3/440 89 87
secretariaat@minerant.org

15. Te koop
Canon EOS 30D body.
Semiprofessioneel spiegelreflex toestel.
Vraagprijs: 100,00 €
Contacteer Theo Garrevoet: theo.garrevoet@gmail.com
Tel: 03/237.86.01

16. Publicaties van de vereniging

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen

Zie ook op www.phegea.org bij "Publicaties"
Tijdschrift PHEGEA
Jaargang 1 (1973)
Jaargang 2 (1974)
Jaargang 3 (1975)
Jaargang 4 (1976)
Jaargang 5 (1977)
Jaargang 6 (1978)
Jaargang 7 (1979)
Jaargang 8 (1980)
Jaargang 9 (1981)
Jaargang 10 (1982)
Jaargang 11 (1983)
Jaargang 12 (1984)
Jaargang 13 (1985)
Jaargang 14 (1986)
Jaargang 15 (1987)
Jaargang 16 (1988)
Jaargang 17 (1989)
Jaargang 18 (1990)
Jaargang 19 (1991)
Jaargang 20 (1992)
Jaargang 21 (1993)
Jaargang 22 (1994)
Jaargang 23 (1995)
Jaargang 24 (1996)
Jaargang 25 (1997)
Jaargang 26 (1998)
Jaargang 27 (1999)
Jaargang 28 (2000)
Jaargang 29 (2001)
Jaargang 30 (2002)
Jaargang 31 (2003)
Jaargang 32 (2004)
Jaargang 33 (2005)
Jaargang 34 (2006)
Jaargang 35 (2007)
Jaargang 36 (2008)
Jaargang 37 (2009)
Jaargang 38 (2010)
Jaargang 39 (2011)
Jaargang 40 (2012)
Jaargang 41 (2013)
Jaargang 42 (2014)
Jaargang 43 (2015)

12 p A5
48 p A5
60 p A5
68 p A5
84 p A5
68 p A5
92 p A5
96 p A5
88 p A5
248 p A5
104 p A5
148 p A5
140 p A5
148 p A5
220 p A5
148 p A5
252 p A5
190 p A5
168 p A5
160 p A5
140 p A5
172 p A5
220 p A4
188 p A4
184 p A5
156 p A5
148 p A5
156 p A5
160 p A5
200 p A5
160 p A5
156 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
100 p A4
96 p A4
96 p A4
120 p A4

(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)

(kopie)
(kopie)

(2 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)
(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(18 kleurenplaten)
(25 kleurenplaten)
(17 kleurenplaten)
(full colour)
(full colour)
(full colour)

1,00 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €
18,50 €
7,50 €
11,00 €
10,50 €
11,00 €
16,50 €
11,00 €
18,50 €
14,00 €
13,50 €
14,00 €
12,50 €
15,00 €
21,50 €
18,00 €
17,50 €
15,00 €
14,00 €
15,50 €
18,50 €
23,00 €
16,50 €
17,50 €
23,00 €
23,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
21,00 €
22,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
23,00 €

Entomobrochures:
1. De Prins, W., 1981. – Genitalia van Lepidoptera, prepareren en
afbeelden.
32 p., 13 figs. Tweede herwerkte versie 2007. (Nederlands). ...............gratis (pdf – 845 KB)
2. Henderickx, H., 1982. – Bijdrage tot de kennis van de biologie
van Phalacropterix graslinella (Lepidoptera, Psychidae). 45 p.,
20 figs. (Nederlands)...................................................................................................... 4,00 €
3. Janssen, A., 1983. – De dagvlinders van de Belgische fauna.
39 p. (Nederlands).......................................................................................................... 4,00 €
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